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L’acord entre ambdues institucions també preveu fomentar l’execució de 

mesures penals alternatives 
 

 

L’Obra Social ”la Caixa” i el Departament de 
Justícia col·laboren en l’atenció  

a 264 víctimes de violència de gènere 
 

 

• Des de l’any 2009, les oficines d’atenció a la víctima del delicte de 

Catalunya deriven les seves usuàries als programes de l’Obra Social 

centrats en el suport a aquest col·lectiu, amb l’objectiu de sumar 

esforços per afavorir la seva recuperació.  

 

• El nombre de dones ateses en el marc d’aquesta col·laboració, que 

s’estén a les quatre províncies catalanes, ha passat de 52 l’any 2009 a 

264 el 2013. 
 

• L’Obra Social ”la Caixa” posa a disposició del Departament de 

Justícia programes com ara Violència: Tolerància Zero, Incorpora 

(integració laboral de col·lectius desfavorits) i CaixaProinfància 

(atenció a famílies amb infants en situació de vulnerabilitat).  
 

 

Barcelona, 14 d’abril de 2014. El conseller de Justícia de la Generalitat, 

Germà Gordó, i el director general de la Fundació ”la Caixa”, Jaume Lanaspa, 

han renovat avui la col·laboració per sumar esforços en l’atenció a dones que 

pateixen o han patit violència de gènere. 

 

En el marc d’aquest acord, al llarg del 2013 es van atendre conjuntament un 

total de 264 víctimes de violència de gènere, en comparació de les 237 de 

l’any anterior i les 52 de 2009. Aquesta xifra ha augmentat any rere any des 

que es va iniciar el projecte, una evolució que fa palès el seu bon funcionament 

i la ferma aposta d’ambdues institucions per aquest tipus d’iniciatives.  

 

Des de l’any 2009, les oficines d’atenció a la víctima del delicte de Catalunya, 

dependents del Departament de Justícia, deriven les seves usuàries als 



programes de l’Obra Social centrats en el suport a aquest col·lectiu amb 

l’objectiu de contribuir plegats a la seva recuperació; concretament, el 

programa Incorpora, de foment de l’ocupació, el programa CaixaProinfància, 

de superació de la pobresa infantil, i els tallers de recuperació psicosocial per a 

dones del programa Violència: Tolerància Zero.  

 

L’entitat financera dóna suport, a més, a la creació d’un model de valoració 

estructurada destinat al diagnòstic de les necessitats de les víctimes de 

violència de gènere i impulsat per les oficines d’atenció a la víctima del delicte. 

 

Aquest acord, que inclou totes les províncies catalanes, complementa les 

diferents iniciatives que l’Obra Social desenvolupa en l’àmbit de la violència 

masclista. Entre aquestes destaca el projecte d’integració laboral per a 

dones víctimes d’exclusió social que es porta a terme conjuntament amb 

diferents entitats socials en el marc del programa Incorpora.  

 

 

Foment de les mesures penals alternatives 

 

La col·laboració entre l’Obra Social ”la Caixa” i el Departament de Justícia 

també té com a objectiu afavorir la difusió dels avantatges que comporta 

l’establiment de mesures penals alternatives, consistents en l’execució de 

tasques no retribuïdes d’utilitat pública o interès social, com a 

responsabilització i reparació dels danys causats pels fets comesos. 

 

Concretament, l’Obra Social es compromet a donar prioritat, en el marc de les 

seves convocatòries del programa d’ajuts a projectes d’iniciatives socials, a 

entitats que ofereixin opcions d’acolliment a persones sotmeses a aquestes 

mesures. Per part del Departament de Justícia, aquesta col·laboració es 

canalitza a través de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i 

Justícia Juvenil. 
 
 
Obra Social ”la Caixa”: més compromesos que mai 
 

El compromís de ”la Caixa” amb les necessitats de la societat en què 

desenvolupa la seva activitat financera i amb el benestar de les persones, un 

dels seus trets més definitoris i diferencials des del 1904, pren encara més 

rellevància en les circumstàncies actuals. En aquest sentit, l’entitat manté el 

pressupost de l’Obra Social per al 2014 en 500 milions d’euros, la mateixa 

xifra pressupostada en els sis anys precedents. Aquesta quantitat situa l’Obra 



Social ”la Caixa” com la primera fundació privada d’Espanya i una de les més 

importants del món. 

 

Un any més, la prioritat serà l’atenció a les principals preocupacions i 

problemes dels ciutadans. La lluita contra la pobresa i la marginació a Espanya, 

el foment de l’ocupació entre col·lectius amb dificultats —amb una atenció 

especial als joves—, l’envelliment actiu i saludable, l’atenció a persones amb 

malalties avançades i el suport a la recerca i l’educació són també alguns dels 

objectius més importants. 

 

En total, el 66,8 % del pressupost (334 milions d’euros) es destinarà al 

desenvolupament de programes socials i assistencials. Els programes de 

ciència, recerca i medi ambient suposaran el 13,4 % del pressupost 

(67.100.000 euros), l’apartat cultural acapararà el 12,9 % de la inversió (64,3 

milions d’euros), i el suport a l’educació i la formació, el 6,9 % (34,6 milions 

d’euros). 

 

El 2013, l’Obra Social ”la Caixa” va impulsar un total de 42.546 iniciatives en 

què van participar i de què es van beneficiar més de 8 milions de persones. 
 
 
Més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Neus Contreras: 934 046 073 / 619 743 829 / ncontreras@fundaciolacaixa.es 
 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
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